
PROGRAM K 200. VÝROČÍ NAROZENÍ JAKUBA BURSY  - SOBOTA 20. 7. 2013

od 14 hodin náměstí Svobody

• Folklorní soubor Libín S-ouvertura
• úvodní slovo a přivítání pan starosta Vlachova Březí Lubomír Dragoun
• Libín S pokračuje v programu: hudba, zpěv, tanec

14 –18 hodin
velký sál radnice, Městský úřad Vlachovo březí

bude otevřena výstava : Dílo Jakuba Bursy, mistra zednického, očima fotografky Ivany Řandové z 
rodu Bursova + audiovizuální pořady o J. Bursovi

galerie BoMBa ve škole PJB

• bude otevřena výstava: Podpisovatel mena ge Jakub Bursa

15 – 17 hodin náměstí Svobody

• Vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 106,4 FM - přímý přenos
• Bezplatné vyjížďky autobusu Dopravního podniku města Vlachova Březí s paní Mgr. 

Kunešovou Fridrichovou po stopách Bursova díla na trasách:
1. trasa: V.B. – D. Nakvasovice – Bušanovice – Kovanín – Libotyně –Radhostice – Lštění – 
Buk – Šumavské Hoštice – Dvory – Husinec – V.B.
2. trasa: V.B. – Lipovice – Tvrzice – Jiřetice – Čepřovice – Předslavice – Bušanovice – D. 
Nakvasovice – V.B.

15.30 – 17 hodin velký sál radnice

• Přednáška pana O. Fibicha a paní I. Řandové na výstavě Dílo Jakuba Bursy s využitím 
vizuální techniky

16 – 17 hodin zámecký dvůr nebo obřadní síň radnice

• Paní Helena Svobodová vypráví pohádky s Libínem 

17.30 hodin velký sál radnice

• Šumavský ochotnický spolek ŠOS z Prachatic uvádí Obrazy ze života a díla Jakuba Bursy

18.30 hodin náměst Svobody před radnicí

• Pietní akt u pamětní desky Jakuba Bursy
• položení květin a poselství plamínků
• závěrečná slova paní starostky z Bušanovic Marie Zídkové a pana starosty z Vlachova Březí 

Lubomíra Dragouna

19 – 24 hodin náměstí Svobody

• Taneční zábava s kapelou Netolická pětka

Po dobu trvání Dne pro Jakuba Bursu se na náměstí Svobody představí tvůrci lidových 
řemesel i trhovci s rozličným tovarem. O dobré pití a jídlo pro naše hosty se již tradičně 
postarají členové SDH Vlachovo Březí. Služby nabídne i Infocentrum v budově radnice na 
náměstí Svobody.


